ВСТУП
1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері правового регулювання відносин щодо
об’єктів інтелектуальної власності, ознайомлення з джерелами права інтелектуальної
власності, вітчизняними і міжнародними. Формування у студентів практичних навичок щодо
охорони власних результатів інтелектуальної діяльності та навичок дотримання прав
інтелектуальної власності при роботі з об’єктами патентного права.
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1.
Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; володіти
англійською мовою на базовому рівні.
2.
Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів
інтелектуальної власності відповідно до завдань своєї галузі, вміти аналізувати положення
нормативних актів, працювати з патентними базами, здійснювати пошук патентів та
аналізувати патент як документ.
3.
Володіти елементарними навичками з виявлення об’єктів прав
інтелектуальної власності та визначення умов їх охороноздатності.
4. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Методологія та організація
економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є складовою
циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за
спеціальністю «Фізика» на фізичному факультеті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
5. Напрямами вивчення дисципліни «Методологія та організація економічних наукових
досліджень з основами інтелектуальної власності» є: основні терміни, принципи права
інтелектуальної власності, підходи до охорони результатів інтелектуальної діяльності,
ознайомлення з основними інститутами права інтелектуальної власності, з переліком
суб’єктів права інтелектуальної власності, змістом майнових та особистих немайнових
прав інтелектуальної власності, вивчення юридичних категорій патентного права,
процедури набуття патентних прав.
Завдання вивчення дисципліни опанування студентами основних правових положень в
галузі інтелектуальної власності, ознайомлення з інтелектуальною власністю як з
навчальною дисципліною та юридичною наукою, визначення ролі інтелектуальної власності
у економічних процесах; знати підстави та порядок набуття правової охорони об’єктами
патентного права.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3 - комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Методи
оцінювання
Форми (та/або методи і та пороговий
технології) викладання
критерій
Ко
і навчання
оцінювання
Результат навчання
д
(за
необхідності)
1.1 Знати: поняття та систему права лекція,
самостійна Підготовка
ессе,
інтелектуальної
власності, робота
джерела права інтелектуальної

Відсоток у
підсумков
ій оцінці з
дисциплін
и
10%

власності та основні принципи її
охорони

2.1. Вміти: на підставі аналізу
законодавства у сфері охорони
інтелектуальної власності
визначити
об’єкти
права
інтелектуальної
власності
та
правильно використовувати їх
3.1. Грамотно і точно формулювати
та висловлювати свої позиції,
належним
чином
їх
обґрунтовувати та брати участь в
аргументованій
професійній
дискусії при аналізі особливостей
охорони різних видів об’єктів
інтелектуальної власності
4.1. Самостійно
досліджувати
проблеми
охорони
окремих
об’єктів патентного права

6.

Результати навчання

модульна
контрольна
робота
(підсумкова
контрольна
робота)
Лекція,
самостійна Тестування
робота студента
модульна
контрольна
робота
(підсумкова
контрольна
робота)
Лекція,
самостійна Письмова
робота студента
робота
модульна
контрольна
робота
(підсумкова
контрольна
робота)
Лекція, самостійна
Експрес
робота студента
опитування,
тестування,
доповіді,
наукова
робота,
модульна
контрольна
робота
(підсумкова
контрольна
робота)

дисципліни 1.1
(код)

2.1

Програмні результати
навчання (назва)
ПРН 1 Оцінювати природу та

+

+

ПРН 2 Співвідносити сучасну

+

+

характер суспільних процесів і
явищ, і виявляти розуміння меж
та механізмів їх правового
регулювання.
систему цивілізаційних цінностей
з правовими цінностями,
принципами та професійними
етичними стандартами.

3.1

4.1

+

+

10%

5%

5%

ПРН 10 Аналізувати взаємодію
міжнародного права та
міжнародно-правових систем з
правовою системою України на
основі усвідомлення основних
сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів
функціонування права.
ПРН 12 Проводити порівняльно-

правовий аналіз окремих
інститутів права різних правових
систем, враховуючи
взаємозв’язок правової системи
України з правовими системами
Ради Європи та Європейського
Союзу.

+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів
- семестрові форми оцінювання:
1. самостійна письмова робота ( робота з патентною базою, аналіз патенту) – 10 балів
2. наукова робота (есе, реферат) - до 10 балів;
3. модульна контрольна робота –до 13 балів;
Мінімальний бал, який має бути отриманий студентом за відповідними формами
оцінювання за другий модуль становить 17 балів. Максимальна оцінка становить 33 бали.
підсумкове оцінювання: залік
ЗМ 2
Мінімум

ЗМ1

ЗМ3

залік

Підсумкова
оцінка

17

60

Максимум 33

100

7.2 Організація оцінювання:
Види поточного контролю обираються викладачем, який веде заняття, у відповідності
з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути: наукова робота (есе),
тестування (з набору суджень вибрати вірні), модульна контрольна робота, самостійна
робота (підсумкова контрольна робота).

Максимальний бал, який може бути отриманий студентом за підсумком навчання за
модуль складає 33 бали. Мінімальний бал, який має бути отриманий студентом за
відповідними формами оцінювання складає 17 балів. Про недопуск студента до
підсумкового оцінювання викладач має подати в деканат фізичного факультету подання з
графіком можливих відпрацювань не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку періоду
складання заліків. Для студентів, які упродовж навчання протягом семестру не досягли
мінімального порогового рівня оцінки (17 балів) і, як результат, не допущені до складання
підсумкової форми контролю (залік, іспит), проводяться відпрацювання у формі, яка
передбачена робочою програмою, максимальна оцінка за які не може перевищувати
кількості балів, що дорівнює різниці між мінімальним пороговим рівнем оцінки (17 бали) та
фактичною кількістю балів, що отримані студентом за всіма формами поточного контролю;
Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну формується шляхом додавання кількості
балів, отриманих протягом семестру.

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

СТРУКТУРА МОДУЛЯ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
№
п/п

1

1

Назви змістових модулів і
тем

І семестр

Кількість годин

усь
ого

у тому числі
лек. сем. с.р

2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Державна та національна системи правової
охорони інтелектуальної власності
Тема
1.
Поняття
інтелектуальної власності
та права інтелектуальної
власності

16

2

0

14

14

2

0

12

22

4

0

18

2

Тема 2. Правова охорона
авторського права та
суміжних прав

3

Тема 3. Патентне право

4

Тема 4. Розпорядження
правами інтелектуальної
власності та їх захист

14

2

0

12

Разом за змістовим
модулем 1
Усього з дисципліни

66

10

0

56

66

10

0

56

та право промислової
власності.

Загальний обсяг – 66 год., в тому числі:
Лекцій – 10 год.
Семінари – 0 год.
Самостійна робота – 56 год.

Змістовий модуль 2
Основи інтелектуальної власності
Тема 1 Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної
власності
Творча (інтелектуальна) діяльність поняття і види. Значення
інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку суспільства.
Поняття інтелектуальної власності.
Права людини на результати інтелектуальної, творчої діяльності. Поняття
права інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності.
Об’єкти інтелектуальної власності та їх класифікація. Об’єкти авторського
права та суміжних прав. Система права інтелектуальної власності. Авторське
право та суміжні права. Патентне право. Засоби індивідуалізації учасників
цивільного обігу. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Суб’єкти
права інтелектуальної власності та зміст прав інтелектуальної власності.
Майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності.
Тема 2 Правова охорона авторського права та суміжних прав
Поняття авторського права та його основні джерела. Об’єкти, що охороняються
авторським правом. Об’єкти, що не охороняються авторським правом.
Суб’єкти та зміст авторських прав. Поняття співавторства. Характеристика
майнових та особистих немайнових авторських прав. Випадки вільного
використання об’єктів авторського права без згоди власника. Дотримання
законодавства про авторське право під час виконання магістерського
дослідження. Плагіат як вид порушення авторського права.
Тема 3 Патентне право та право промислової власності.

Патентне право України. Основні положення Паризької конвенції з охорони
промислової власності. Охорона прав на винаходи, корисні моделі і промислові
зразки. Умови їх патентоздатності. Відмінність між винаходом та науковим
відкриттям. Суб’єкти патентного права. Створення службових винаходів. Зміст
виключних патентних прав. Державна реєстрація патентних прав, її етапи. Патент як
документ та його структура.
Поняття та система засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту.
Комерційні (фірмові) найменування. Географічні зазначення. Знаки для товарів і
послуг: поняття і види. Порядок отримання прав на ці об’єкти. Правовстановлюючі
документи. Зміст прав на засоби індивідуалізації та строк їх чинності.
Тема 4 Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист
Поняття договорів у сфері інтелектуальної власності. Види договорів у сфері
інтелектуальної власності. Порядок їх укладання та реєстрації. Захист прав
інтелектуальної власності, його форми. Способи захисту прав інтелектуальної
власності. Процесуальні форми захисту прав інтелектуальної власності. Підходи до

обрання найбільш економічно ефективного способу захисту. Попередження
порушень в сфері інтелектуальної власності.

Модульна контрольна робота
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поняття інтелектуальної власності.
Поняття та система права інтелектуальної власності.
Джерела права інтелектуальної власності.
Суб’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види.
Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види
Зміст права інтелектуальної власності.
Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної
власності.
8. Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності.
9. Поняття авторського права.
10. Об‘єкти авторського права та їх види. Співвідношення поняття «об‘єкт
авторського права» та «твір».
11. Дотримання авторських прав при написанні магістерської роботи
12. Поняття плагіату як виду порушення прав інтелектуальної власності
13. Дотримання автосрьких прав при проведенні цитування.
14. Суб’єкти авторського права та їх класифікація.
15. Поняття суміжних прав та їх об’єктів.
16. Поняття патентного права України.
17. Об’єкти патентного права – поняття та вимоги до охороноздатності.
18. Державна реєстрація патентних прав.
19. Суб’єкти патентних прав.
20. Зміст виключних патентних прав.
21. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу: поняття, види,
функції.
22. Комерціалізація об’єктів промислової власності.
23. Поняття договорів у сфері інтелектуальної власності, їх особливості.
24. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності, порядок їх
укладання та реєстрації.
25. Захист прав інтелекутальної власності.
26. Форми захисту прав інтелектуальної власності.
27. Способи захисту прав інтелектуальної власності.
28. Процесуальні форми захисту прав інтелектуальної власності.
Питання на залік

1. Поняття інтелектуальної власності. Права людини на результати
інтелектуальної творчої діяльності.
2. Поняття та система права інтелектуальної власності.
3. Джерела права інтелектуальної власності.
4. Міжнародні нормативно-правові акти в сфері інтелектуальної власності.
5. Суб’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види.
6. Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види
7. Зміст права інтелектуальної власності.
8. Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної
власності.
9. Загальна характеристика майнових прав інтелектуальної власності.
10. Поняття авторського права.
11. Об‘єкти авторського права та їх види. Співвідношення поняття «об‘єкт
авторського права» та «твір».
12. Суб’єкти авторського права та їх класифікація. Поняття співаторства.
13. Поняття суміжних прав та їх об’єктів.
14. Поняття патентного права.
15. Об’єкти патентного права – поняття та вимоги до охороноздатності.
16. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні.
17. Правова охорона промислових зразків в Україні.
18. Державна реєстрація патентних прав.
19. Суб’єкти патентних прав.
20. Зміст виключних патентних прав.
21. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу: поняття, види,
функції.
22. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні.
23. Правова охорона зазначень походження товарів в Україні.
24. Комерціалізація об’єктів промислової власності.
25. Поняття договорів у сфері інтелектуальної власності, їх особливості.
26. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності, порядок їх
укладання та реєстрації.
27. Захист прав інтелектуальної власності.
28. Форми захисту прав інтелектуальної власності.
29. Способи захисту прав інтелектуальної власності.
30. Процесуальні форми захисту прав інтелектуальної власності.
Література загальна
Нормативно-правові акти
Міжнародні нормативно-правові акти
1.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів 1886 року.
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